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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дистанційне навчання (далі - Положення) у 
Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну (далі - Коледж) є 
нормативним документом, який регламентує організацію процесу дистанційного 
навчання в Коледжі.

Це Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне 
навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 №466.

12 Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 
базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій.

13. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 
певними освітніми, освітньо-кваліфікаційними рівнями або освітньо- 
професійними ступенями відповідно до державних стандартів освіти; підвищення 
кваліфікації працівників.

1.4. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної 
кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, 
соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, 
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 
проживання відповідно до їх здібностей.

15. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:
асинхронний режим -  взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під 

час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при 
цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, 
-  систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного 
характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке 
доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших 
доступних користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання -  системно організована сукупність 
веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення 
управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та 
управління дистанційним навчанням;



дистанційна форма навчання -  форма організації освітнього процесу у 
закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає 
можливість отримання випускниками документів державного зразка про 
відповідний освітньо-професійний ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання -  технології 
створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 
ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 
супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 
Інтернету;

гісихолого-педагогічні технології дистанційного навчання -  система засобів, 
прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань 
навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим -  взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під 
час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовиїці дистанційного 
навчання (чат, аудіо- та відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) -  
програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб- 
ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів 
дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

система управління дистанційним навчанням -  програмне забезпечення, 
призначене для організації освітнього процесу та контролю за навчанням через 
Інтернет та/або локальну мережу;

суб’єкти дистанційного навчання -  особи, які навчаються (здобувані освіти), 
та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання 
(педагогічні працівники, методисти тощо);

технології дистанційного навчання -  комплекс освітніх технологій, 
включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають 
можливість реалізувати процес дистанційного навчання у закладі освіти.

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Дистанційне навчання у Коледжі реалізовується шляхом використання 
технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційне навчання в Коледжі запроваджується відповідно до рішення 
педагогічної ради, погодженого з Департаментом освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації.

2.3. Технології дистанційного навчання застосовуються для організації 
освітнього процесу для здобувачів освіти, під час карантинних обмежень 
пов’язаних з запобіганням поширенню та території України СОУЮ-19.



2.4. У Коледжі навчально-виховний процес за дистанційною формою 
організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх 
адаптації до дистанційної форми навчання.

2.5. У випадку припинення обставин, визначених пунктом 2.3, навчання за 
дистанційною формою припиняється наказом керівника Коледжу.

2.6. Як виключення переведення на дистанційну форму навчання окремих 
студентів можливе лише у випадку віднесення зони їх проживання до «червоної 
зони».

2.7. Переведення на дистанційну форму навчання окремих студентів у 
випадку віднесення зони їх проживання до «червоної зони» здійснюється за 
письмовою заявою повнолітньої особи або одною з батьків або законного 
представника неповнолітньої особи. Дана заява може бути подана у електронній 
формі на час карантину, та після зняття карантинних обмежень здана в оригіналі в 
навчальну частину Коледжу.

III. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ О НАВЧАННЯ

3.1. Використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване для 
студентів Коледжу під час карантину з метою запобігання поширенню та території 
України коронавірусу COVID-19.

32. Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання 
здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; лабораторні 
заняття; практичні заняття; практична підготовка; контрольні заходи.

33. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 
навчання можуть бути лекції, семінари, консультації та інші.

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 
дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, 
забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації з 
використанням сучасних комунікативних засобів спілкування (Zoom, Google 
Classroom), персональних комп’ютерів.

3.5 Контрольні заходи будуть здійснюватись дистанційно з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою системи 
електронного тестування Zoom, Google Classroom.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. Науково-методичне забезпечення технологій дистанційного навчання 
включає:

-  методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та 
використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій дистанційного навчання;



-  критерії, засоби і системи контролю якості технологій дистанційного 
навчання;

-  змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних 
курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.

4.2. Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (предметів), необхідних для 
забезпечення дистанційного навчання, визначається викладачами цих дисциплін 
(предметів).


